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Erreferentzia: 205-000 
Bertsioa: 01 
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Orria 3tik 1.a 

 

OHIKO INGURUMEN-INPAKTUAREN 
EBALUAZIOA 

 
INGURUMEN-INPAKTUAREN ADIERAZPENA 

emateko behar diren datuak 
 

 

 

1.- Organo substantiboaren2 datuak:  
Organo substantiboa 

 

Eskatzailearen izen-abizenak3 edo, hala badagokio, hura ordezkatzen duen pertsonarenak. Ordezkaritzarik egonez gero, 

ordezkaritza hori egiaztatu beharko da. 

 

Helbide elektronikoa Harremanetarako telefono-zenbakia 

  

 

2.-Sustatzailearen datuak:  
Proiektuaren sustatzailearen izena edo sozietatearen izena 

 

Jakinarazpenetarako sustatzailearen helbidea  

 

Helbide elektronikoa Harremanetarako telefono-zenbakia 

  

 

3.- Ingurumen-inpaktuaren ebaluazio-prozeduraren datuak: 

 

 

                                                 
1
Proiektuari baimena ematen dion prozedurari dagokion legezko erreferentzia edo, hala badagokio, erantzukizunpeko adierazpena edo 

jakinarazpena arautzen duen prozedurari dagokiona. 
2
 Herri Administrazioko organoa, ingurumen-inpaktuaren ebaluazioari jarraitu behar dioten proiektuak baimentzeko, onartzeko, edo, hala badagokio, 

erantzukizunpeko adierazpenaren edo komunikazioaren bidez jarduera kontrolatzeko eskumena duena. Proiektu bati hainbat alderdik eragiten 

badiote, eta alderdiok baimena, onarpena edo, hala badagokio, jardueren kontrola behar badute, eta baimen, onarpen edo kontrol horiek herri-

administrazioaren organo desberdinek eman behar badituzte, organo substantibotzat hartuko da lanen edo jardueraren gaineko eskumenak dituen 

organoa, baldin eta lan edo jarduera horiek proiektuari ingurumen-inpaktuaren ebaluazio-prozedura betearazten badiote. Organo substantiboak 

lehentasuna izango du jarduera instrumental edo osagarrien gaineko eskumenak dituzten organoen aurrean. 
3
 Eskumen substantiboa daukan pertsona fisikoa. Ez dira onartuko eskudunak ez diren pertsonen eskaerak. 

4
 Eskatutako datak soilik jasoko dira. 

PROIEKTUAREN IZENBURUA 

 

Prozedura substantiboa1 

 

Ingurumen-inpaktuaren ebaluazioa bete behar duela zehazten duen kasua 

Eranskinaren epigrafea: 

Lehendik dagoen proiektuaren 

aldaketa da? 

EZ BAI Lehendik dagoen proiektua noiz baimendu, onartu edo jakinarazi zen 

 

Izapideak Data4 

Organo substantiboaren dokumentua. Horren bidez, ingurumen-inpaktuaren azterketaren edukia zehazteko 
izapideari hasiera ematen zaio. 

 

Ingurumen-inpaktuaren azterketa idatzi zeneko data  

Jendaurreko informazioaren izapidea hasi zeneko data  

Eragindako herri-administrazioei eta pertsona interesdunei kontsulta egiteko izapidea hasi zeneko data  
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OHIKO INGURUMEN-INPAKTUAREN 
EBALUAZIOA 

 
INGURUMEN-INPAKTUAREN ADIERAZPENA 

emateko behar diren datuak 
 
4. Dokumentazioaren aurkibidea: 

    “DOKUMENTUAK AURKEZTEKO GIDA”n agertzen diren argibideak kontuan hartuta: 

 

                                                 
5
 Ingurumen-ebaluazioari buruzko abenduaren 9ko 21/2013 Legearen VI. Eranskinaren arabera. 

Ebaluatzeko eskatutako informazioa Non dagoen 

 IKSn sartu den artxiboaren izena Orrialde-zenbakia 

1.- Proiektuaren dokumentu teknikoa.   

   

2.- Ingurumen-inpaktuaren azterketa, honelako atal hauek5 

jasota: 
  

1. Proiektuaren helburua eta deskribapena eta dagozkion 

ekintzak, exekutatzeko, ustiatzeko eta eraisteko faseetan. 
  

2. Ingurumenaren aldetik egokienak eta teknikoki bidegarriak 

diren proiektuaren aukerak aztertzea, eta hartutako erabakia 

justifikatzea. 

  

3. Ingurumen-inbentarioa eta prozesu eta interakzio ekologikoen 

edo ingurumen-interakzio garrantzitsuenen deskribapena 
  

4. Bai proposaturiko konponbidean bai bestelako aukeretan gerta 

daitezkeen inpaktuen identifikazioa eta balioespena.  

Proiektuak Natura 2000 Sarean eragin ditzakeen ondorioen 

ebaluazioa, halakorik balego. 

  

5. Proiektuaren kalteberetasuna.   

6. Ingurumen-inpaktu esanguratsuak murrizteko, deuseztatzeko 

edo konpentsatzeko aurreikusitako prebentzio-neurriak, neurri 

zuzentzaileak eta konpentsazio-neurriak ezartzea. 

  

7. Ingurumena zaintzeko eta jarraipena egiteko programa.   

8. Laburpen ez teknikoa.   

9. Kontsultatutako bibliografia eta ingurumen araudi aplikagarria.   

   

3.- Informazio publikoaren izapidearen emaitza   

a) Infomazio publikoaren epea: hasierako eta amaitzeko data   

b) Jasotako alegazio-zerrenda   

c) Jasotako alegazioetako hitzez hitzeko kopia   

d) Jasotako alegazioen ingurumen-edukiei buruzko sustatzailearen 

iritzia (nola hartu diren kontuan) 
  

e) Horri badagokio, jasotako alegazioen ingurumen-edukiei eta 

sustatzailearen pronuntziamenduari buruzko organo 

sustantiboaren iritzia. 

  

   

4.- Eragindako administrazio publikoei eta pertsona 

interesdunei kontsultaren izapidearen emaitza. 
  

1. Kontsulta egindako administrazio publikoen zerrenda   

2. Kontsulta egindako pertsona interesdunen zerrenda   

http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/eia/eu_def/adjuntos/Dokumentuak%20aurkezteko%20GIDA.pdf
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OHIKO INGURUMEN-INPAKTUAREN 
EBALUAZIOA 

 
INGURUMEN-INPAKTUAREN ADIERAZPENA 

emateko behar diren datuak 
 

 

Ebaluatzeko eskatutako informazioa Non dagoen 

 IKSn sartu den artxiboaren izena Orrialde-zenbakia 

3. Jasotako txostenen zerrenda   

4. Jasotako txostenetako hitzez hitzeko kopia   

5. Jasotako txostenen ingurumen-edukiei buruzko sustatzailearen 

iritzia (nola hartu diren kontuan) 
  

6. Horri badagokio, jasotako txostenen ingurumen-edukiei buruzko 

eta sustatzailearen pronuntziamenduari buruzko sustantiboaren 

iritzia 
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